
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  8/2553  วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน  2553 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
 
ผูที่มาประชุม 

1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน          จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.  ศ.(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา     พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  นางอรวรรณ        ชยางกูร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7.  รองศาสตราจารยปภัสวดี     วีรกิตต ิ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.  นายสุทธินนัท   ปรัชญพฤทธิ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี                     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองศาสตราจารยนงนติย           ธีระวฒันสุข      ประเภทโดยตําแหนง 
11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      นายนิกร                                  วีสเพ็ญ         ประเภทโดยตาํแหนง 
12. ประธานสภาอาจารย                     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยสัมมนา           มูลสาร         ประเภทโดยตาํแหนง 
13. คณบดคีณะศิลปศาสตร             กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
      ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา             ซาฮีร               
14. คณบดีวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบรหิาร 
      รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม   
15.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูบรหิาร 
        รองศาสตราจารยวัชรพงษ           วฒันกูล 

15. รองศาสตราจารยเกรียงไกร            โชประการ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ

16. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ

17. นางสุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ 
18. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจรญิ 
19. นางอรอนงค    งามชัด  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

ผูที่มาประชุมไมได 
1.ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธ ี        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2.นายโสภณ    สุภาพงษ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
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ผูที่เขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. นางสาวจุฑามาส  หงษทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. นางฉวีวรรณ   ชัยวัฒนา  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน 
4. นางรัชน ี   นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง 
 

เปดประชุมเวลา  09.00  น. 
         ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จนัทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประธานที่ประชุมกลาวเปด 

การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

       

  1.1.1   การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีแจงที่ประชุมทราบ การประชุมวิชาการสองเรื่อง คือ (1) สกอ. ได

จัดการ ประชมุวิชาการระดบัชาติ ประจําป 2553  เร่ืองอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู ในระหวางวันที่  13-15 

ธันวาคม 2553  ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  โรงแรมเซ็นทรัล โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด และ (2) สมาคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จะไดจดัการสัมมนาวิชาการ เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการ

พัฒนาอดุมศกึษาของชาต ิ ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพมหานคร 

คาลงทะเบียน 2,000 บาท หากกรรมการผูทรงคุณวุฒทิานใดสนใจสามารถเขารวมประชุมในวันเวลา ดังกลาวได 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
       

  1.1.2   กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2552 
  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบด ี แจงที่

ประชุมทราบ กําหนดการพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศกึษา 2552  โดย สํานักพระราชวัง แจงเบื้องตน 

คือ ชวงเชาของ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 โดยมี พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา เสด็จไปเปด

อาคารปฏบิัตกิารเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธรุกิจ (โรงแรม) และ ศนูยหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.2.1 โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเสนอที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการ 

ประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 31กรกฎาคม 2553 มีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 
ตําแหนง รองศาสตราจารย ใหดํารงตําแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และไดนาํความกราบบังคมทูลพระ 

/กรุณาโปรดเกลาฯ... 
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กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลว นั้น  บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ให นางสาว  
นงนิตย   ธีระวัฒนสุข ใหดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2.2 การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีและผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอที่ประชุมทราบ เพ่ือใหการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะแรก

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งบคุคลใหดํารงผูชวยอธิการบดีและผูรักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดีฝาย

ตางๆ ดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร จึงสุทธิวงษ  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2553 ถึง 30 

กันยายน 2555  

2. นางสิรินทรทิพย บุญมี ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัดคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 

2555  

3. นางสาวจุฑามาศ หงษทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ระดบั 7 สังกัดคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 

2555  

4. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน ตั้งแตวันที ่ 18 ตุลาคม 2553 ถึง 17 

กันยายน 2555  

5. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค ตั้งแต

วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึง 17 เมษายน 2554  

6. ผูชวยศาสตราจารยสิทธา เจนศิริศักดิ์ ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ตั้งแต

วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึง 17 เมษายน 2554  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 

1.2.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบริหาร   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เสนอที่ประชุมผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท

ผูบริหาร โดยไดดําเนินการตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบรหิาร พ.ศ. 2533 ครบจาํนวน 3 ราย ดังนี ้

/1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร … 
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1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  
รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล 

2.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  

3.  คณบดีคณะศิลปศาสตร   
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร 

ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่  12 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.2.4  พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศกัดิ์  แด ฯพณฯ พลโทดวงใจ  พิจิต 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุม 

ทราบ เร่ืองพิธีมอบปริญญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร แด ฯพณฯพลโทดวงใจ พิจิต รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ แหง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจดัขึ้น เม่ือ 

วันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดย มีผูมีเกียรติทั้งฝายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  และผูแทนคณะทูตไทย ณ สปป.ลาว ไดเขารวมเปนเกียรติในพธิดีังกลาว ณ สํานักงานนายกรัฐมนตรี 
นครหลวงเวียงจันทร  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2.5  บันทึกขอตกลงความรวมมือการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เสนอที่ประชุม ทราบ การลงนามความรวมมือดังกลาวเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2553 โดย กรมศิลปากรและ มหาวิทยาลัย เปนผูขอใชที่ราชพัสดุ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี เปนผู

อนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งมีผูสนับสนุน คือ เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม องคการบริหารสวนจังหวัด หอการคา

จังหวัดอุบลราชธานี การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.6 การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุม

ทราบ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ จาก รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน รักษา

ราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ซึง่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่    
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
/1.2.7 ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 
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1.2.7 ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง  7 ดาน 
 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม 

ตามที่นายกสภาไดหารือกับอธิการบดีจะยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแตงตั้งคณะกรรมการชุด

ตางๆ จํานวน 7 ชุด ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   ครั้งที่ 7/2553   (วาระพิเศษ)  โดยจะแตงตั้ง

เฉพาะชุดที่มคีวามจําเปนและปรับเปนทีป่รึกษาบางดาน 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  7/2553 

 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันเสารที่ 16 ตลุาคม 2553  

โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 
 
  ขอความเดิม       แกไขเปน

หนาที่ 6 บรรทัดที่ 13 
5)การไฟฟาสวนภูมิภาคทวงหนี้คาสาธารณูปโภคและไฟฟา     5) การไฟฟาสวนภมูิภาคทวงหนีค้าสาธารณูปโภคและ 
                                                                                 ไฟฟา 

จํานวน  42  ลานบาท             จํานวน  48  ลานบาท 
หนาที่ 9 บรรทัดที่  
คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานนั้นๆ                     คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานนั้นๆ  
 

หนาที่ 14  ปรับขอความใหม เปนดังน้ี 
 5.3  การทบทวนบทบาทหนาที่ และองคประกอบของคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการสภา 
                 มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ปภัสวด ี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวน

บทบาทหนาทีแ่ละองคประกอบของคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชุด แตงตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครั้งที่ 6/2552 (วาระ

พิเศษ) เม่ือวนัเสารที่ 22 สิงหาคม 2552  
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่

ประชุมวาไดหารือกับอธิการบดีแลววาจะยกเลิกประกาศแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง 7 ชุด โดยจะแตงตั้งเฉพาะชุดที่มีความ

จําเปนและกําหนดบทบาทหนาที่ใหม 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันเสารที่ 16  
                              ตุลาคม 2553  เรียบรอยแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

/ระเบียบวาระที่  3 ... 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ศาสตราจารย อมร จนัทรสมบูรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล 

อธิวาสนพงศ กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม รับทราบผลการประชุม และ พิจารณาขอเสนอจาก

การประชุมฯ ครั้งที่ 3/2553  เม่ือวันศุกรที่  19 พฤศจิกายน 2553 ดังนี ้
(1) ยอดลูกหนี้เงินกูยืมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  

    (1.1)  ลูกหนี้เงินกูยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน  
            9,302,832.09 บาท  

   (1.2)  ทุนโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอดุมศึกษา ระหวาง มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีกับมหาวิทยาลยัในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกินกรอบที่สภา  
มหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติจาํนวน หาลาน ส่ีหมื่นบาทไปอีกกวา 5 ลานบาท  

จึงเสนอให มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเสนอแนวทางแกไขตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
        (2) ระบบโปรแกรมสามมิต ิ ขอเสนอใหดาํเนินการปรบัปรุง เพ่ือใหการบันทึกขอมลูเงินรายได-รายจายทุก

ประเภท ซึ่งรวมทั้งเงินกองทุนตางๆของทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือใหการบริหารจดัการเปนไปดวยความ

โปรงใส สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสทิธิภาพตอไป   
         (3)การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ดวยขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี (Audit Committee) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการดาํรงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เปนไปตามวาระการดํารงตาํแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวาระการดํารง

ตําแหนงส้ินสดุเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้น จึงตองเตรียมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีชุดใหม เม่ือ ไดรับโปรดเกลาตาํแหนงนายกสภา เพ่ือทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระการดาํรง

ตําแหนงไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบในขอที่ 1 และ 2 สวนขอที่ 3 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการ 
          และรายงานตอไป  

 
3.1.2 งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาไดเสนองบประมาณตาม

แผนปฏบิัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่แกไขและปรบัปรุงตาม

ขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เพ่ิมเติม ดังนี ้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย 

ในการดําเนนิงาน เปนเงนิ 1,051,306,400 บาท จําแนกตามประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
633,767,200  บาท คดิเปนรอยละ 60.28  และ งบประมาณเงินรายได 417,539,200  บาท คิดเปนรอยละ 39.72  

ของงบประมาณรายจายทั้งหมด           (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ  

/3.1.3 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ… 
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3.1.3 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 - 2553 และแนวทางการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554    

  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  รองอธิการบดีฝายแผนและพฒันา รายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคาํรับรองฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 และแนวทางการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก สํานักงาน กพร. และ สมศ. เปนผูประเมิน ดังตอไปนี ้
2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)  

2.1.1 ผลการประเมิน เทากับ 3.1955 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม ต่าํกวาปงบประมาณที่ผานมา

0.4758 คะแนน (ป 2551 เทากับ 3.6713 คะแนน) 

2.1.2 เงินรางวัลประจําปทีไ่ดรับ387,365.38 บาท  

2.1.3 สรุปผลการประเมิน แยกตามกลุมคะแนน มดีังนี้ 

1) ผลการดาํเนินงาน 3 คะแนนขึ้นไป ม ี  16  ตัวชี้วัด   (รอยละ 55.17) 

2) ผลการดาํเนินงานต่าํกวา 3 คะแนน ม ี 13 ตัวช้ีวัด   (รอยละ 44.83) 

2.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)  
 2.2.1 ผลการประเมิน เทากับ 2.5411 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม ต่าํกวาปงบประมาณที่ผานมา   

       0.6544 คะแนน (ป 2552 เทากับ 3.1955 คะแนน) โดยมี 9 ตัวช้ีวัด ที่ระบผุลงานเปน n/a  

       มคีาคะแนน 1 คะแนน จะปรบัคาคะแนนตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานภายนอกอีกครั้ง  

       เชน ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการ 

       ตดิตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิตในเดือน ธ.ค. 53 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตฯ ที่ 

       สํารวจโดย กพร. 

 2.2.2 สรุปผลการประเมิน แยกตามกลุมคะแนน มดีังนี้ 

1) ผลการดาํเนินงาน 3 คะแนนขึ้นไป  จํานวน  15 ตวัชี้วัด       (รอยละ 62.5) 
2) ผลดําเนินงานต่าํกวา 3 คะแนน  จํานวน    9 ตวัชี้วัด  (รอยละ 37.5)  

              2.3 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยดําเนนิงานตามกระบวนการดําเนนิงานหลักของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตประเด็น

ที่จะสงผลใหการดําเนินงานมีความแตกตางไปจากปที่ผานมา คือ 
   2.3.1 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนจุดเนนจากเดิม กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบณัฑิตและการวิจัย เปน  กลุม 

           สถาบันที่เนนระดบัปริญญาตร ีซึ่งจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ 

           เกณฑที่ใชประเมิน ดังนี ้

1) ระดับความสําเร็จฯ ในการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ และจดุเนน (ตัวช้ีวดัที่ 3)      

กําหนดตัวชี้วดัยอย 4 ตัวช้ีวัด 

2) ระดับความสําเร็จฯ ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. (ตัวช้ีวดัที่ 4) ประมาณ 7  

    ตัวช้ีวัด 
                     2.3.2 การกําหนดตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ จะยังคงแนวทางและหลักเกณฑตาม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และตัวชี้วัดใดที ่สกอ. หรือ สมศ. ประเมิน

แลว สํานักงาน กพร. จะไมประเมินซ้ําซอน โดยจะขอใชขอมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกลาวจาก สกอ. หรือ 

สมศ. ผานการรายงานขอมูลผลการดาํเนนิงาน ในระบบ CHE QA Online  
 

   /สําหรับแนวทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย ... 
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สําหรับแนวทางการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ สํานักงาน กพร. อยูระหวางการกําหนดกรอบ

การประเมิน และงานประกนัคุณภาพฯ ไดจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน บรูณาการการดาํเนินงานรวมกับการประกนัคุณภาพ 

รวมทั้งจะไดหารือรวมกับผูรับผดิชอบการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาการดาํเนนิงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
            มติ ที่ประชุมรับทราบมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1.  เจรจาปรับลดคาเปาหมายของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกับ กพร. ใหเหมาะสมกับบริบท 
  2.  ใหมหาวิทยาลัยทําความเขาใจ และสื่อสาร เพื่อทําความเขาใจใหสอดคลองกันระหวาง คณบดี  
                         อาจารย บุคลากร ภายในคณะ/หนวยงาน  
 

3.1.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย  การบริหารสวนงานภายใน 
ที่มีสถานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. ... 
 

ใหเล่ือนไปเสนอที่ประชุมในคราวตอไป  
 

3.2 เร่ืองสืบเน่ืองการายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3.2.1 รายงานสรุปการสงรายงานการใชจายเงินในระบบ 3 มิติ  ของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย   
          ครั้งที่ 2/2553  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  นางรัชนี   นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง  รายงานตอที่ประชุม มหาวิทยาลัยไดมีประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบงบประมาณและบญัชี ในลักษณะ 

3 มิติ ลงวันที ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือกํากับตดิตาม และรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในระบบ

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบใหเอ้ือตอการดําเนินงานรวมกันทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั 
          โดยในขอ 6. ของประกาศกําหนดวา“ใหเจาหนาที่การเงินประจําคณะ/สํานกัหรือผูไดรับมอบหมายตาม
ขอ 2.สอบยันยอดการบนัทกึขอมูลในระดบัใหถูกตองและเปนปจจบุนัอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหฝายบริหารของคณะ/สํานัก 

เรียกดูรายงานการใชจายเงินไดอยางเปนปจจุบนัตลอดเวลา ทั้งนี้ตองพิมพรายงานการใชจายในระบบฯ ของคณะ/สํานัก 

ตามแบบฟอรม BU05R02 รายงานตอคณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก และสําเนาสงกองคลัง ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
ถัดไปเปนประจําทุกเดือน พรอมแจงปญหา อุปสรรคจากการใชงานในระบบ(ถามี)เพ่ือกองคลังจักไดดําเนินการรวบรวม

รายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 

ตอไป”
        (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
              

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยศึกษาปญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชี 3 

มิติ และควรศึกษารายละเอียดจากมหาวิทยาลัยอ่ืน เพื่อนํามาเปรียบเทียบและปรับปรุงแกไข

หลักเกณฑ หรือ อาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใชงานตอไป  
 
 

           /ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

  4.1  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1.1 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน   
4.1.1.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  
           พ.ศ. 2553  สิ้นไตรมาส 4  ณ วันที่ 30  กันยายน  2553 

  รองอธิการบดฝีายแผนและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ส้ินไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553   ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 493,710,100 บาท มีการเบกิจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน เปนเงิน 

416,883,380.32 บาท คิดเปนรอยละ 83.58 ของงบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร การเบิกจายดังกลาว  ต่ํากวา ที่รัฐบาล

กําหนดไว (เทากับรอยละ 94) คิดเปนรอยละ 10.42 ของงบประมาณที่ไดรับ  สําหรับงบลงทุน มีการเบิกจาย เปนเงิน 

37,903.000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 31.90 ของงบประมาณที่ไดรับ ซึ่ง  ต่ํากวา  ที่รัฐบาลกําหนดไว (เทากับรอยละ 
75) คิดเปนรอยละ 43.10 (รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย และผลผลิตปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)  
การเบิกจาย สงูกวา  อัตราการเบิกจาย ณ ส้ินปงบประมาณ 2552 รอยละ  2.28 

          การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนเงิน 13,598,856.25บาท(ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) 
อยางไรก็ตาม ถึงแมมหาวิทยาลัยจะโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  

เพ่ือชําระหนี้คากระแสไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาค แตยังคงมีหนี้ที่ยังคางชําระรวมถึง กุมภาพันธ 2553 รวมเปนเงิน 
48,207,469.46 บาท (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3) 

เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมปเปนเงิน  81,059,120  บาท คิดเปนรอยละ 16.42 ของงบประมาณที่ไดรับ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

การเบิกจายเงินกันเหลื่อมปของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 และ 2552 เปนเงิน 163,592,298  บาท 
เบิกจายแลว จํานวน  162,686,173 บาท คดิเปนรอยละ 99.45  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข 5) 
ดานผลสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ ของสํานักงบประมาณในระดับผลผลิต พบวา  

ดานการผลติบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จะมีผลการดําเนนิงานต่ํากวาเปาหมายที่ 
กําหนดไวในตวัชี้วัดในทุกมติ ิ ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จะมีผลการดาํเนินงานต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดไวในตัวชีว้ัดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา และ ตัวช้ีวัดผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ดานการวิจัย: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และ ผลงานวิจัยเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี จะมีผลการ

ดําเนนิงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาสรางแนวปฏิบัติ  
  ที่จะลดคาใชจายคาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ คาไฟฟาตอไปดวย   

 

 

     /4.1.1.2   รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ... 
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4.1.1.2   รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

นางรัชนี   นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง   เสนอที่ประชุมพิจารณาสบืเนื่องจากการดําเนนิการประกัน 
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ตามคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  ใน 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ในตัวบงช้ีที่ 8.1 มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ซึง่ระบุไวใน        

เกณฑมาตรฐาน ขอ 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง        

ขอ 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคกรอยางตอเนื่องและขอ 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจ 
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางดาํเนินการ และ ขอมูล ดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 
              

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานที่นําเสนอและเพื่อใหมีการสอบทานรายงานดานการเงินของมหาวิทยาลัย   
          จึงเห็นชอบในหลักการ ใหมหาวิทยาลัยสามารถวาจางผูตรวจสอบบัญชีภายนอกได  

 

  4.1.2  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 

4.1.2.1 รายงานปญหาอุปสรรคในการสงมอบงานของอธิการบดี 
รองศาสตราจารยนงนิตย  ธรีะวัฒนสุข อธกิารบด ี เสนอที่ประชุมพิจารณา การสงมอบงานจาก 

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ ซึ่งไดพนวาระการดํารงตาํแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เม่ือวันที่ 30 

กันยายน 2553 และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานไีดมีคาํส่ังที่ 9/2553 แตงตั้ง  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  

ใหดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที ่ 1 ตุลาคม 2553 จนกวาจะไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตัง้อธิการบดีนัน้ ไดมีการสงมอบงาน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 แตการสงมอบงานครั้งนี้ 

ยังไมไดมีการดําเนนิการใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงมอบงาน พ.ศ. 2524 (เอกสาร

ประกอบ 1) ขอที่เก่ียวของ ดังนี ้
ขอ 14 เม่ือผูดํารงตาํแหนงอธิการบดพีนจากตาํแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานทีไ่ดรับมอบหมายแกผูดํารง

ตําแหนงแทน 
ขอ 15 การสงงานตามขอ 14 ใหปฏิบัตดิังนี ้
(1) สงมอบงานซึ่งยังดาํเนนิการไมแลวเสร็จในขณะทีพ่นจากตําแหนง    ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินจิของผูสงและ

ผูรับวา จะทําหลักฐานการสงมอบไวเพียงใด แตสําหรับงานที่สําคญัซึง่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ    ตองทําหลักฐานการ
สงมอบไวเปนหนังสือ พรอมทั้งมอบเรื่องราวและเอกสารที่เก่ียวของแกผูรับตาํแหนงแทนดวย 

(2) สงมอบทรัพยสิน บัญชลูีกหนี้ และบญัชีเจาหนี้ของกรม
(3) แจงยอดเงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ รวมทั้งงบประมาณรายจายทีกั่นไวเบิกจายเหลื่อม

ป   ยอดเงินงบประมาณรายจายที่จายไปแลว และที่ยังคงเหลืออยู ยอดเงินงบประมาณรายจายสาํหรับงานหรือโครงการ
ที่ตอเนื่องมาจากปกอน ยอดเงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นที่มีอยู ใหผูรับตําแหนงแทนทราบเปนหนังสือ 

(4) ช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ใหผูรับตําแหนงแทนทราบโดยสังเขป ดังตอไปนี ้
(ก) แผนงานที่สําคัญ ผลการปฏิบัตติามแผนงานและปญหาที่สําคญัของกรม 
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(ข) นโยบายพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเจาสังกัด หรือคณะรัฐมนตรี 
(ค) หนาที่และความรับผิดชอบของกองตาง ๆ 

(ง) แผนบริหารงานบคุคล  อุปนิสัย   ความสามารถ  และความประพฤติของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองขึ้นไป 

การชี้แจงดังกลาว  จะทําเปนหนังสือหรือไมก็ไดทั้งนี ้ใหอยูในดุลพินจิของผูสงมอบ 

 

ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 15 (2) :

1. รายงานสถานะทางการเงิน ทรัพยสิน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (วันที่สงมอบงาน) กองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี ยังดําเนินการเบิกจายไมแลวเสร็จทั้งในสวนงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวทิยาลัย ดังนั้นจึงไม

สามารถรายงานสถานะทางการเงิน-บัญช ีที่ถูกตองและเปนปจจบุันในการสงมอบงาน ณ วันที ่ 30 กันยายน 2553 ได 

ทั้งนี้ไดทาํหนงัสือสอบถามผูอํานวยการกองคลังแลว ไดรับแจงวาจะสามารถเบกิจายใหแลวเสร็จและจัดทําสรุปรายงาน

การใชจายงบประมาณแผนดิน ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2553 และสําหรับเงนิรายได จดัทําสรุปรายงานการใชจาย

งบประมาณแผนดนิ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 จากนั้นจึงสามารถสรุปยอดเงิน 

บัญชีรายไดประเภทตางๆสงมอบใหอธิการบดีที่มารับตาํแหนงตอได (คาดวากองคลังจะสามารถจัดทาํสรุปรายงาน

สถานะทางการเงิน-บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดในการประชุมครั้งที่ 8/2553 นี้ 

ในการสงมอบงาน ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ อดีตอธิการบด ีไมไดสงมอบหรือแจงบัญชีลูกหนี้

และบัญชีเจาหนี้ของมหาวิทยาลัย แตในภายหลังอธิการบดีทานใหม ไดตดิตามขอรายงานบัญชีรายการลูกหนี้และเจาหนี้ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดมอบหมายใหกองคลังรวบรวมให พบวามีลูกหนี้เงินยืม

ทดรองราชการจํานวน 244 ราย จํานวนเงิน 66,087,753.82 บาท  (เอกสารประกอบที่ 2) และเงินกูเพ่ือการศึกษา  

ซึ่งรายละเอียดเสนอในวาระ 4.1.2.2  รวมลูกหนี้ทั้งหมด  433  ราย  จํานวนเงิน 100,735,008.30 บาท   
2.พบวามหาวทิยาลัยติดคางหนี้การไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งส้ิน 28,579,094.99 บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

ไมไดชําระคากระแสไฟฟา มาตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 (เอกสารประกอบ 3) นอกจากนี้ยังมี 
หนี้คางชําระจากการคาํนวณคาไฟฟาผดิพลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553 รวมทั้งส้ินอีก 
19,628,374.47  บาท (เอกสารประกอบ 4) 

ซึ่งทางรองผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาค ไดขอเขาพบอธิการบดีทานใหม เพ่ือขอใหทางมหาวทิยาลัยเรงรัดทํา

แผนชําระหนี้เดิม ในปงบประมาณนีใ้หไดไมต่ํากวา 20,000,000.- บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  

ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 15 (3)

ในการสงมอบงาน ไมไดมกีารแจงยอดเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) และเงินอื่นที่มีอยู เปนลายลักษณ
อักษร และยังไมไดมีการรายงานสถานะทางการเงิน-บัญชี ของหนวยงานที่มีภารกิจหารายไดของมหาวิทยาลัย เชน โรง

พิมพ สํานักโครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน แตในภายหลัง อธิการบดีทาน

ใหม ไดมอบหมายใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ และผูรักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝายแผนและพฒันา ตดิตามขอรายงานทางการเงิน-บัญชีของหนวยงานดงักลาว  

ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 15 (4)

ในการสงมอบงานไมไดช้ีแจงเรื่องตางๆตามที่กําหนดในขอนี้ 

 

 

/ขอ 16 การสงมอบทรัพยสินตามขอ ... 
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ขอ 16 การสงมอบทรัพยสินตามขอ 15 (2) ใหมีบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน  ประกอบดวย บัญชีเงินสด
ประเภทหนึ่ง  และบัญชีทรัพยสินอ่ืนอีกประเภทหนึ่ง 

บัญชีทรัพยสินอ่ืน  ใหแสดงทรัพยสินสองประเภท  คือ  ทรัพยสินซึ่งมีไวเพ่ือใชเอง  และทรัพยสินซึ่งมีไวเพ่ือ
ขาย   ทั้งนี้ ใหจําแนกประเภทเปนวัสด ุ ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง และหลักทรัพย 

สําหรับทรัพยสินประเภทครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง     ใหแสดงราคาทรัพยสินแตละรายการไวในบัญชี
ทรัพยสิน  โดยถือตามราคาทุน   ถาทรพัยสินน้ันชํารุดเสียหายประการใด  ใหหมายเหตุไวในบัญชีทรัพยสินดวย 

ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 15 (4)

ในการสงมอบงานยังไมไดดาํเนินการตามที่กําหนดในระเบียบฯ 
นอกจากนี้ไมไดมีการคืนเงินทดรองราชการ (Petty cash) จํานวน 4,362,800.- บาท (ส่ีลานสามแสนหกหมื่น

สองพันแปดรอยบาทถวน) ซึ่งอธิการบดีทานเดิม (ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกฎู) ไดขออนุมตัิวงเงินตอสภา 
มหาวิทยาลัยสําหรับเปนเงินยืมทดรองจายของอธิการบดใีนกรณีเปนเรือ่งเรงดวน  ทั้งนี้อธิการบดีทานใหมไดมอบหมาย

ให ผูอํานวยการกองคลังทําหนังสือตดิตามทวงคืนเงินยืม Petty cash แลว แต ณ ขณะนีย้ังไมมีการคืนเงินดังกลาว 

(เอกสารประกอบ 5) 
 

ขอ 17 บัญชีลูกหนี้ตามขอ 15 (2)   ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินเพียงวันที่สงมอบ   โดยใหระบุช่ือ
ลูกหนี้และจํานวนเงินที่เปนหนี้    ถามีหลักฐานประกอบหนี ้ใหแสดงหลักฐานดังกลาวใหครบถวน   ถาสงสัยวาหนี้ราย
ใดจะเกบ็ไมได เพราะเหตุใด   ใหหมายเหตุไว   หนี้รายใดมีหลักประกันก็ใหระบไุวดวย 

ขอ 18 บัญชีเจาหนีต้ามขอ 15 (2)   ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินเพียงวันที่สงมอบ   โดยใหระบุช่ือ
เจาหนี้และจาํนวนเงินที่คางชําระ    ถามีหลักฐานประกอบหนี ้ใหแสดงหลักฐานดังกลาวใหครบถวน   ถามี
หลักประกัน ก็ใหระบุไวดวย 

 
ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 17 และ 18

ในการสงมอบงานไมไดดาํเนินการตามทีกํ่าหนดในระเบียบฯ 

ขอ 35 บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจาหนี ้ซึ่งจัดทําตามระเบียบนี ้ใหทําตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ใหกระทรวง กรมและจังหวัด  สงสําเนาบญัชีดังกลาวในวรรคหนึ่งใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินดวย 

ปญหาการสงมอบงานตามระเบียบฯขอ 35

ในการสงมอบงานไมไดดาํเนินการตามทีกํ่าหนดในระเบียบฯ และ ยังไมไดสงสําเนาบญัชีแสดงรายการ

ทรัพยสิน  บญัชีลูกหนี้  และบัญชีเจาหนี้  ใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
1. ขอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือการสงมอบงานถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพื่อใหมีการดําเนินการสงมอบงานเพื่อใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

            /2. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบ … 
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2. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันรายงานทางการเงิน-บัญชี โดยสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน (ส.ต.ง) หรือผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และสงสําเนาบัญชีแสดงรายงานทรัพยสิน

ทุกประเภทบญัชีลูกหน้ีและบัญชีเจาหน้ีใหกระทรวงการคลัง และสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน 

ตอไป 
3. ใหมหาวิทยาลัยติดตอศาสตราจารยประกอบ โรจนกูฎ  ขอใหนําเงินยืมที่ยังคงคางคืน 

              ใหกับมหาวิทยาลัยใหครบตามจํานวน 

 

4.1.2.2 พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา   ผูชวยอธิการบดฝีายคลังและทรัพยสิน  เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ไดมี 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบตัิการใหยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2551 

(เอกสารประกอบ 1) และอธิการบด ี (ศ.ประกอบ วโิรจนกูฏ) ไดอนุมตัิเงินรายไดตามสัญญากูยืม ใหแกบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2553 มีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารประกอบ 2) 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับอนมุัติและทําสัญญากูยืมเพื่อการศึกษา รวม 182 ราย  

- วงเงินกูยืมตามสัญญารวมทัง้ส้ิน  = 46,484,498.00         บาท  

- จํานวนเงนิที่มหาวิทยาลัยจายไปแลว = 37,135,662.91 บาท 

- ที่ยังเบิกไมเตม็ตามสัญญา เหลือ =   9,302,832.09         บาท 

- มีการชําระเงินคืนแลว จาํนวน =   4,801,920.00        บาท 

- หนี้คงเหลือ    =         32,332,942.91 บาท 

หมายเหต ุ   ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีลูกหนี้คางชําระรวม 34,485,751.51 บาท  ซึ่งเปนลูกหนี้เงินยืมที่อธิการบดี 

(รศ.สมจิตต ยอดเศรณี)  อนุมัติ 8 ราย  จํานวนเงิน  2,864,000.00 บาท ชําระหนี้คืน 711,191.40 บาท  หนี้คงเหลือ   
2,152,808.60 บาท หนีค้งเหลือทั้งหมดนี้ อธิการบด ี(ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ) ไดอนุมตัิแปลงหนี้เปนทุนทั้งหมด  
(เอกสารประกอบ 2 และ 3) 

 เนื่องจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2534 กําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินรายได ขอ 7.1.1 เพ่ือการศึกษาและสงเสริมวิชาการดานการเรียนการสอน และ 

หมวดที่ 4 การสั่งจายเงิน มิไดกําหนดไว เก่ียวกับการนําเงินรายไปใชเพ่ือใหบุคลากรกูยืม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรเสนอ

ใหสภามหาวทิยาลัยเปนผูพิจารณากําหนดแนวปฎิบตัใินการดําเนนิการเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

ในการที่มหาวทิยาลัย ไดอนมุัติใหบคุลากรกูยืมเงินเพื่อการศึกษา พบวามีปญหาตางๆ ดังนี ้
1) มหาวิทยาลัยมิไดกําหนดวงเงินทีจ่ะใหกูยมืในแตละรอบป จึงทําใหเกิดภาระการใชเงินรายไดซึ่งผูกพัน

ตอเนื่องจนผูกูสําเร็จการศกึษา เปนเงินจาํนวนมากจนถึงปจจุบัน  

2) ในการอนุมตัิเงินกูยืม มหาวิทยาลัยมิไดมีระบบการคัดเลือกบุคคลและสาขาที่ไปศึกษาใหเหมาะสมและ

เกิดประโยชนตอหนวยงาน และในประกาศฯขอ 8 วรรค 2 กําหนดไววา “การพิจารณาจะใหยืมหรือไม ใหอธิการบดี

เปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม” ซึ่งหนวยงานตนสังกัดมิไดมสีวนในการคัดเลือกผูขอกูยืม  มีผูกูยืมบางรายมี

คุณสมบัตไิมตรงกับประกาศในขอ.5 และมีผูกูยืมบางรายไดรับอนุมัตวิงเงินใหกูสูงกวาที่กําหนดในประกาศขอ.7 

(เอกสารประกอบ 2) 

 

 

          /3)  ในการอนุมัติเงินกูยืมมหาวิทยาลัย ... 
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3) ในการอนุมตัิเงินกูยืมมหาวิทยาลัยมิไดมกีารตรวจสอบอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนของผูกูเพ่ือคํานวณ

อัตราการชําระคืนเงินกูยืม(โดยการตัดจากเงินเดือน)ทาํใหผูกูยืมบางรายไมสามารถคืนเงินในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา

กูเงิน และขอลดจํานวนเงินที่จะคืนใหแกมหาวิทยาลัย  (เอกสารประกอบ 4) 

4) การผอนชําระคืนเงินกูรายเดือนของผูกูสวนใหญที่ระบใุนสัญญาเงินกูมีจํานวนต่ํากวาประกาศขอ 4 วรรค

ทาย “ยินยอมใหหักในเงินเดือนเพื่อผอนชําระจนครบวงเงินตามสัญญาเงินกู เปนเวลาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด” จึงทําใหยอดลูกหนี้สูง(เอกสารประกอบ 5) 
5) มหาวิทยาลัยมิไดวางระบบการติดตามทวงหนี้เงินกูยืมที่รัดกุมทําใหบุคลากรจาํนวนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษา

แลว ไมไดชําระหนี้ตามสัญญากูยืม นอกจากนี้มบีางรายซึ่งกองคลังไมมีรายงานวาผูกูสําเร็จการศึกษาหรือยัง  จึงไมมีการ

ติดตามทวงหนี้ 

6) อธิการบด ี(ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ) ไดอนมุัติใหผูกูยืม จํานวน 2 ราย คือนายสัญญา  หารวย และนางสาว

อาณาศรี   เพ็งสา(ลูกจางช่ัวคราว) ลาออกจากราชการ ซึ่งไดกูเงินจํานวน 1,536,504.91 บาท โดยไมมีการตรวจสอบ

หนี้สินกอน(เอกสารประกอบ 6) 

7) มีผูกู  1 ราย ที่กูเงินจํานวน 171,000.91 บาท  ไมตอสัญญาจาง  และยังไมชําระหนี้สิน  คอื นายก

ฤษณะ  ชินฉัตร  (เอกสารประกอบ 7) 

8) มีบุคลากรที่กูยืมเงินไดเสียชีวิตระหวางที่กําลังศึกษา จาํนวน 1 ราย คือนางสาวหทัยรัตน มั่นอาจตําแหนง 

อาจารย  คณะศิลปศาสตร (เอกสารประกอบ 8) 

9) มีบุคลากรที่ไดรับอนุมตัิใหกูยืมที่กําลังศึกษาอยูในขณะนี้ ยื่นขออนุมัติยืมเงินงวดประจําปการศึกษา 

2/2553 จํานวน 17 ราย เปนเงิน 969,286.00 บาท และมียอดคางเบิกในภาคการศึกษาตอไปอีก (เอกสารประกอบ 

9)     

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการดังน้ี 

   กรณีที่ 1  ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ดังน้ี 

1. จัดแยกประเภทหนี้สิน ไดแก Petty cash  เงินกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  เปนตน 
2. แยกกลุมเฉพาะปญหาของลูกหน้ี ไดแก ระเบียบการกูยืมมีความชัดเจนถูกตองหรือไม

จุดประสงคของการกู  การกําหนดระยะเวลาการกู  การปฏิบัติเกีย่วกับการคืนเงินเปนไปตาม  

สัญญาหรือไม  มีการรายงานผลการศึกษาในสัญญาหรือไม  ลูกหนี้ที่ไมปฏิบตัิตามสัญญา 

(ตาย ลาออก ลดวงเงินชําระ แปลงทรัพยสินเปนทุน)  เปนตน 

3. ใหตรวจสอบวาการดําเนินการของผูมีอํานาจอนุมัติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ถกูตองตาม
ระเบียบราชการหรือไม  

   กรณีที่ 2   กรณีเรงดวนของผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในภาคที่ 2/2552 ใหเปนอํานาจอธิการบดี 
เสนอขออนุมัติตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผูกูยืมเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑ 

คุณสมบตัิ  โดย กําหนดไวในสัญญา  รวมทั้งใหมีการแสดงผลการเรียน  การจายเช็คให จายตรงกับ       

สถาบันการศกึษา รวมทั้งกําหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการจัดตั้งกองทุนการศึกษา กอนที่จะพิจารณาการ       

ใหทุนการศึกษา   ซึ่งคุณสมบัติเบื้องตนอาทิ  

1. ตองเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา 
 

          /2. เปนผูที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา ... 
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2. เปนผูที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งสํานักงาน กพ. และสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง 
3. จะตองรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา และตองผานเกณฑการศึกษา 
4. การใหกูยืมเงิน ใหไดเฉพาะคาหนวยกิต คาธรรมเนียมเทาน้ัน 
5. จะตองมีผูค้ําประกัน 

ทั้งน้ีผูผานการพิจารณาขอใหนําเสนอรายชื่อตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

4.2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
4.2.1 การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตาง ๆ  
รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข   อธิการบด ี ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา  

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายตางๆ รองอธิการบดฝีายตางๆ จาํนวน  6 ราย ดังนี ้

1)  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดบั 8 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 และชุมชนสัมพันธ  
 2) ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาระดับ8  
             สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ใหดาํรงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวชิาการ   

 3) ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจรญิ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ระดบั 8   

       สังกดัคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายแผน 

      และพัฒนา  

4) ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดบั 8  

     สังกัดสายวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกนใหดาํรงตาํแหนง 

     รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

5) นายนรินทร บญุพราหมณ ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ 7 

      สังกดัคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหดํารงตาํแหนงรองอธิการบดีฝายพฒันา 

      นักศึกษา  
        6)  นายสุรชัย จูมพระบุตร ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดบั 7  

      สังกดัคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตาํแหนงรองอธิการบดฝีายประกัน 

       คุณภาพและสารสนเทศ  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามเสนอ ทั้ง 6 ราย  
 

4.2.2 การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
รองศาสตราจารยนงนิตย  ธรีะวัฒนสุข  อธิการบด ี เสนอที่ประชุมพิจารณา เนื่องดวยวาระการดํารง 

ตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตรจะครบกําหนดในวันที่  30  พฤศจิกายน  2553  แตเนื่องจาก

คณะพยาบาลศาสตรยังไมมีขอบังคับของคณะ  จึงทําใหยังไมมีบทบัญญตัิเก่ียวกบัคุณสมบตัิ  หลักเกณฑและวิธีการ

ไดมาของคณบดคีณะพยาบาลศาสตร  อีกทั้ง  การดําเนินการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  วาดวยสวนงานใน

กํากับ พ.ศ....  ยังไมแลวเสร็จ 
      /ดังนั้น  … 
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ดังนั้น  อธิการบด ีจึงขอเสนอให  นางสุรีย  ธรรมิกบวร  พนักงานในสถาบันอดุมศกึษา  ตาํแหนง- 
อาจารย   สังกัดคณะพยาบาลศาสตร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  ตอไป  ตัง้แตวันที่  1  ธันวาคม  

2553  จนกวาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  จะอนุมตั ิ(ราง)  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  วาดวยสวนงานใน

กํากับ  พ.ศ. ....    
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบใหอธิการบดีแตงตั้ง นางสุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบด-ี 

 คณะพยาบาลศาสตร และใหนําเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรใน 
 โอกาสตอไป 

 

4.2.3 การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติมีประสบการณดานการบริหารตามความในมาตรา  
25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราช พ.ศ. 2533 แกไขเพิม่เติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 
  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการสรรหา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ แทน   ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บดุ

ดาดี  จะครบกําหนดในวนัที่  16  ธนัวาคม  2553  นั้น ในการพิจารณาคณุสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อที่เปน

ขาราชการสายสนับสนนุในสวนที่กําหนดใหมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาส่ีปในมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบันอดุมศกึษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (รายละเอียดในเอกสารประกอบ)นั้น ยังไมสามารถวินิจฉัยได จึงเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัย  ทําหนังสือเพื่อปรึกษาประเด็นขอสงสัยไปยังทํา 
  หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําผลไปประกอบการพิจารณาการ 
  สรรหาใหแลวเสร็จตอไป 
 

4.2.4 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
   ถอนเรื่อง      

 

4.2.5 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

 
 รายงานปรากฏพิจารณาลับ 
 

4.2.6  การเสนอพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2552 

(ครั้งที่ 2)  
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม
พิจารณา  ผูสําเร็จการศึกษาระดบัอนุปรญิญา คณะวศิวกรรมศาสตร  สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา จาํนวน  1  คน 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมอนุมัติ 
 

/4.2.7 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ... 
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4.2.7 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2552 

(ครั้งที่ 2)  
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม
พิจารณาผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  17  คน   โดยจาํแนกตามคณะไดดังนี ้

1.  คณะวิทยาศาสตร   
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จํานวน   1  คน 
2.  คณะบริหารศาสตร   จาํนวน  2 คน  

- หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (ตอเนื่อง)       จํานวน    2  คน 
3.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 2 คน  

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)   จํานวน    2  คน 
4.  วิทยาเขตมุกดาหาร จํานวน  12 คน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จํานวน    1  คน 
- หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (ตอเนื่อง)                จํานวน  11  คน 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมอนุมัติ 
 

4.2.8  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม 

พิจารณา ผูทีผ่านเงื่อนไขสาํเร็จการศึกษา จํานวน 219 คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตร   จํานวน  15  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  เคมี        จํานวน    2  คน 
- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา     จํานวน    1  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน    1  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร     จํานวน  10  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   
-   วิชาเอกสขุาภิบาลสิ่งแวดลอม    จํานวน    1  คน 

2.  คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  6  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน    1  คน 
- สาขาวิชา  พืชไร      จํานวน    2  คน 
- สาขาวิชา  สัตวศาสตร       จํานวน    3  คน 

3.  คณะวิศวกรรมศาสตร   จํานวน  21  คน  จําแนกตามสาขาวชิาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา    จํานวน  17  คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา      จํานวน    1  คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ      จํานวน    3  คน 

 
      /4.  คณะศิลปะศาสตร … 
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4.  คณะศิลปศาสตร   จํานวน  11  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม    จํานวน    6  คน 
- สาขาวิชา  ภาษาญีปุ่น     จํานวน    2  คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร    จํานวน    2  คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน    1  คน 

5.  คณะเภสชัศาสตร   จํานวน  3  คน   
-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร     จํานวน     3  คน  

6. คณะบริหารศาสตร   จาํนวน  24  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จํานวน     3  คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน     4  คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ    จํานวน     1  คน 
- สาขาวิชา  การบัญชี        จํานวน     1  คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     จํานวน   15  คน 

7.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ     จํานวน    1  คน 

8.  คณะนิติศาสตร   จํานวน  20  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  นิตศิาสตร        จํานวน   20  คน 

9.  คณะรัฐศาสตร   จํานวน  118  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 
- สาขาวิชา  การปกครอง       จํานวน     5  คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอก การบริหารองคการ  จํานวน     3  คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอก การปกครองทองถ่ิน  จํานวน     3  คน 
- สาขาวิชา  การปกครองทองถ่ิน     จํานวน 107  คน 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมอนุมัติ 
 

4.2.9 ขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553 
   (ครั้งที่ 3) และรายชื่อผูขอสําเร็จการศกึษาที่ตองพิจารณาเปนรายกรณีพิเศษ 

นางสาวจุฑามาศ    หงษทอง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชมุพิจารณารายชื่อผูสําเร็จ 
การศึกษา ตามกรณีในแตละกลุม ดังนัน้จงึใครขอพิจารณา 

กลุมที่ 1 ขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553 จากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2553 เห็นชอบในการสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
  ดวยงานทะเบยีนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ประจําปการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 3) และมติที่ประชุม 
 

  /คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ... 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ไดเห็นชอบผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ

การศึกษาจํานวน 83 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี ้
ระดับปริญญาโท จํานวน 74 คน 
1.  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-สาขาวิชาเคมี       จํานวน  1  คน 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน  9  คน 

     2.  คณะเกษตรศาสตร จํานวน 16 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 -สาขาวิชาเกษตรศาสตร      จํานวน  2  คน 
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน  14  คน 

     3.  คณะวิศวกรรมศาสตร  จาํนวน  12 คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน   4  คน 
 -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      จํานวน   1  คน 
 -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม     จํานวน   7  คน   
     4.  คณะศิลปะศาสตร จํานวน  4 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  3  คน 
 -สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา    จํานวน  1  คน 
     5.  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  2  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 -สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิกและการบริหาร   จํานวน  1  คน 
 -สาขาวิชาเภสชัเคมีและผลติภัณฑธรรมชาต ิ   จํานวน  1  คน 
     6.  คณะรัฐศาสตร จาํนวน  30  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -สาขาวิชาปกครอง      จํานวน  6  คน 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     จํานวน 24 คน 
ระดับปริญญาเอก  จาํนวน  9 คน 

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  3 คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-สาขาวิชาฟสิกส       จํานวน  3  คน 

     2.  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
          -สาขาวิชาสิ่งแวดลอม      จํานวน  2  คน 
     3.  คณะรัฐศาสตร จาํนวน  4 คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     จํานวน  4  คน 
 กลุมที่ 2 รายชื่อผูขอสําเร็จการศึกษาที่ตองพิจารณาเปนรายกรณีพิเศษ 
 ดวยงานทะเบยีนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาและงานบริหารบณัฑิตศึกษา ไดตรวจสอบ

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2553 (ครั้งที่ 3) และรายทีต่องพิจารณา

เปนรายกรณีเสนอตอที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2553 สําหรับรายที่ตองพิจารณาเปนรายกรณีพิเศษ มอบหมายใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณาในเบื้องตนแลว และนาํเสนอความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
      

/มหาวิทยาลัย ... 
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มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 (วาระเวียน) ซึ่งมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผูขอสําเร็จการศึกษาเพือ่พิจารณาจาํนวน 70 

คน โดยจาํแนกตามคณะไดดังนี ้
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จาํนวน  38 คน 

1. คณะศิลปศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษตางประเทศ    จํานวน  1  คน 

 2.  คณะเภสัชศาสตร จํานวน  37  คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้  
     -สาขาวิชาโฮมียโอพาธีย     จํานวน  37  คน 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน  22  คน 
กรณีที่ 1 กลุมที่คณะสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาครบ แตเร่ืองสงยังงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายหลัง  
 (ปฏิทินการศกึษากาํหนดภายใน 29 ตุลาคม 2553)    รวมจํานวน  16 คน 

1.  คณะวิทยาศาสตร จํานวน  3  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-สาขาวิชาเคมี      จํานวน  1  คน 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  2  คน 

2.  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  9  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
      -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน  1  คน 
      -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จํานวน  5  คน 
      -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน  3  คน 
 3.  คณะศิลปศาสตร จํานวน  3 คน จาํแนกตามสาขาวชิาไดดังนี ้
      -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  2  คน 
      -สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  1  คน 
 4.  คณะรัฐศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
       -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  1  คน 
 กรณีที่  2  กลุมที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษาแตเอกสารหลักฐานไมครบ/การแกไขวิจัยเกิน 60 วัน/ 
คุณสมบัตไิมเปนไปตามขอบังคับกาํหนด   รวมจํานวน  9  คน 

1.  คณะรัฐศาสตร จํานวน  9  คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  9  คน 

 ระดับปริญญาเอก  จํานวน  10  คน 
 กรณีที่ 1 กลุมที่คณะสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาครบ แตเร่ืองสงยังงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายหลัง (ปฏิทิน

การศึกษากําหนดภายใน 29 ตุลาคม 2553) 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  1  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-สาขาวิชาอุตสาหการ     จํานวน 1  คน 
 กรณีที่ 2   กลุมที่คณะรับรองสําเร็จการศกึษาแตเอกสารหลักฐานไมครบ/ไมเปนไปตามเกณฑขอบังคับกาํหนด 

รวมจํานวน  4  คน 
1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  2  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-สาขาวิชาฟสิกส      จํานวน  2  คน 
 
 

/2.  คณะรัฐศาสตร ... 
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 2.  คณะรัฐศาสตร จํานวน  2  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
      -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  2  คน 
 กรณีที่ 3  นกัศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษา แตไมเปนไปตามเงื่อนไข เนื่องจากแกไขงานวิทยานิพนธเกิน 

60 วัน รวมจํานวน 2 คน 
1.  คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ  จาํนวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน  1  คน 
 2.  คณะรัฐศาสตร  จาํนวน  1  คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
      -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  1  คน 
 กรณีที่ 4  นักศึกษาที่คณะรบัรองสําเร็จการศึกษา แตไมเปนไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ เนื่องจากใบตอบรับฉบบั 

ลงวันที่ 15 พ.ย.53 ดังนั้นจงึไดจดัสงใบตอบรับมาใหม ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 (ตอบรบัตพิีมพ 20 ตุลาคม  
2552) รวมจํานวน 1 คน (คกก.บัณฑิตศกึษาประชุมพจิารณาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553) 

1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  จํานวน  1 คน 

 กรณีที่ 5  กลุมที่คณะสงเร่ืองรับรองสําเร็จการศึกษาในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 แตวันที่ประชุมกรรมการประจํา

คณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  รวมจํานวน 2 คน   
1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  2  คน จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน  2  คน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินักศึกษากลุมที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ครั้งที่ 11/2553เห็นชอบในการสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553ภาคเรียนที่ 1/2553  
        ในระดับปริญญาโทจํานวน 74 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 83 คน  
 นักศึกษากลุมที่ 2  (พิจารณาเปนรายกรณี) อนุมัติผูสําเร็จการศกึษาในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  38 คน 
2. ระดับปริญญาโท  จํานวน  25  คน แยกเปน 
    - คณะวิทยาศาสตร  จาํนวน  3  คน 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 9 คน 
    - คณะศิลปะศาสตร จํานวน  3  คน 
    - คณะรัฐศาสตร จํานวน 10 คน 
3. ระดับปริญญเอก จํานวน  6 คน แยกเปน 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร (สาขาวิชาอุตสาหการ)  จํานวน 1 คน 
    - คณะวิทยาศาสตร (สาขาวิชาฟสิกส)  จํานวน  2  คน 

- คณะรัฐศาสตร (สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร)  จํานวน 3 คน 
 

ทั้งนี้กรณีที่ 2 สําหรับปริญญาโท และกรณีที่ 3,4,5 สําหรับปริญญาเอก  หากคณุสมบัตไิมสอดคลองและไม

เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ ขอบังคับ เง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษา ใหถือวานักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที ่

1/2553 ไดแก รูปเลมวิทยานิพนธและเอกสารประกอบการยื่นขอสําเร็จการศึกษาไมสมบูรณครบถวนภายในกรอบ 
 

      /ปฏิทินการศึกษากําหนด ... 
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ปฏิทินการศึกษากําหนดวนัที่ 29 ตุลาคม 2553 และคณะกรรมการประจําคณะมมีติรับรองรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลัง

วันที่ 29 ตุลาคม 2553 รวมถึงกรณีการแกไขงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเกิน 60 วัน หากนักศึกษาสงรูปเลม

วิทยานิพนธและหลักฐานเอกสารประกอบการยื่นขอสําเร็จการศึกษาสมบูรณครบถวนภายในกรอบปฏิทินการศกึษา

กําหนดวนัที่ 29 ตุลาคม 2553 ก็ใหถือวาสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2553 โดยพิจารณาเปนรายกรณีดงันี้ 
กรณีที่ 2 สําหรับปริญญาโท และกรณีที ่3 สําหรับปรญิญาเอก กรณีนักศึกษาทีค่ณะรับรองสําเร็จการศึกษา แต

ไมเปนไปตามเงื่อนไข เนื่องจากแกไขงานวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระเกิน 60 วัน ซึ่งทางคณะ (นักศึกษา/อาจารยที่ 
ปรึกษา)ไดสงเอกสารชี้แจงรับรองการแกไขงานวิทยานพินธ/การคนควาอิสระภายในกําหนดเวลาตามขอบังคบัฯ กําหนด 

คือภายใน 60 วัน  ซึ่งถือวาเอกสารประกอบการยื่นขอสาํเร็จการศึกษาสมบูรณครบถวนภายในกรอบปฏิทินการศึกษา

กําหนดวนัที่ 29 ตุลาคม 2553 ใหถือวานักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2553  
 กรณีที่ 4 สําหรับปริญญาเอก ซึ่งยื่นเอกสารประกอบการสําเร็จการศึกษาครบภายหลังจากวันที่ 29 ตุลาคม  
2553 คือ เอกสารการตอบรับการตีพิมพเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นขอสําเร็จการศึกษา

ไมสมบูรณครบถวนภายในกรอบปฏิทินการศึกษากําหนดวันที่ 29 ตลุาคม 2553  ใหถือวานักศกึษาไมสําเร็จการศึกษา 

ในภาคเรียนที ่1/2553  
 กรณีที่ 5 สําหรับปริญญาเอก ซึ่งคณะสงเร่ืองสําเร็จการศึกษาในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา ในวันที ่10 พฤศจิกายน 2553 โดย 
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ 29 ตุลาคม  2553  ซึง่คุณสมบัตไิมสอดคลอง

และไมเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ  ขอบังคับ  เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา   ใหถือวานักศึกษาไมสําเร็จการศกึษา ใน

ภาคเรียนที ่1/2553 
 

4.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
     (ไมมี)  
 

  4.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่นๆ 
4.4.1 โครงสรางคณะบริหารศาสตร 

เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป      
 

4.4.2 การลงนามเพื่อตอสัญญาในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
เสนอที่ประชมุคราวตอไป 

 
4.4.3 การดําเนินการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม)  พ.ศ. 2553 
 และการรับนักศึกษาเขาศกึษาในหลักสตูร ปการศึกษา 2554 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอทีป่ระชุม 
พิจารณาการรบันักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ปการศกึษา 2554 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม) พ.ศ.2553 โดยไดดาํเนินการรับนกัศึกษาผานระบบการคดัเลือกของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการรับตรงโดยเปดรับ

สมัครผานระบบในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 ขณะนี้อยูในระหวางการคดัเลือกฯ และจะส้ินสุดการดําเนินการใน 
 

         /เดือนธันวาคม 2553 ...  
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เดือนธนัวาคม 2553 คะแนนทดสอบวิธีการรับตรง อยูระหวางประมวลผล/ขอมูลการรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2553ทั้งนี้ จะมีการรับผานสวนกลาง (Admissions) จํานวน 10 คน รับสมคัรเดือนเมษายน 2554 คัดเลือกเดือน

พฤษภาคม 54 รวมจํานวนการรับทั้งส้ิน 64 คน แตเนือ่งจาก ขณะนี ้การรับรองหลักสูตรโดย คณะกรรมการอุดมศึกษา

อยูระหวางการดําเนนิงาน ในประเดน็ดังนี ้ 
1. การตรวจสอบการรับรองจากสภาวิชาชพี พบวาสภาวชิาชีพดานสถาปตยกรรม ไมตองมีการรับรอง 

หลักสูตรกอนการเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ขณะนี้คณะกรรมการอุดมศึกษายังมไิดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตามบันทึกที่ 

ศธ 0529/2994 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงจํานวน และ คุณวุฒอิาจารยประจาํหลักสูตร

ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมใหระงับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม) สังกัด  

        คณะศลิปประยุกตและการออกแบบ ประจําปการศึกษา 2554  เน่ืองจาก หลักสูตรนี้ยังตอง 

        ดําเนินการแกไขปรับปรุงเพิ่มเตมิตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และให 

        มหาวิทยาลัยดําเนินการชวยเหลือและชดเชยใหแกนักเรียนตามความเหมาะสม 

 

4.4.4 การแกไของคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ตามขอ 6 (6) แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548    
เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป 
 

4.4.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรม 
และการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป 

 

4.4.6 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยศูนยหนังสือและสงเสริม 
การผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป 
 

4.4.7  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป  พ.ศ. 2554 

เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป 
 

4.4.8  หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
เสนอที่ประชมุสภาคราวตอไป 
 

4.4.9 การแกไขปญหาคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ (ลับ) 
 

  รายงานปรากฏพิจารณาลับ 
 

    /ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ … 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเก่ียวกับนักศึกษาทุนโครงการความรวมมือเพื่อการ 
          พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัย 
          ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม 

พิจารณาปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานเกี่ยวกับนกัศึกษาทุนโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน

สถาบันอดุมศกึษาระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สืบเนื่องจากป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลยัแหงชาติลาว ไดมีความเหน็พองในการลงนามใน 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ภทัรียา วิสัยจร รองอธิการบดีฝายวิเทศ

สัมพันธในสมัยนั้น จึงไดริเร่ิมจัดทําโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถาบันอดุมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกับมหาวิทยาลยัในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ึนในป พ.ศ. 2548 โดยโครงการดังกลาวมี

ลักษณะเปนการใหทุนการศกึษาแกบุคลากรในสถาบันที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เพ่ือเขารับ

การศึกษาตอในระดบัปริญญาโท และปรญิญาเอก ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ ไดรับอนุมัตโิดย  

ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดีใหดําเนนิการในวันที่ 7 สิงหาคม 2548 (ระยะเวลาดาํเนนิโครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2548-2553) แตไดมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในป 2549 ซึ่งมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

2/2549 วันที่ 29 เมษายน 2549 ไดอนุมัตใิหใชเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัยสําหรับการดําเนนิงานในโครงการ

ดังกลาว จาํนวนทั้งส้ิน 5,040,000 บาท (หาลานสี่หม่ืนบาทถวน)  
จากการตรวจสอบเอกสารของมหาวิทยาลัยพบปญหาและอุปสรรคทั้ง ยอดวงเงินที่ใชจายเกินทีไ่ดรับอนุมัตจิาก

สภามหาวิทยาลัยเกือบหาลานบาท การเบกิจายเพื่อทดแทนเงินยืมทดรองจายไมเปนไปตามระเบียบทางราชการ เง่ือนไข

การใหทุนไมตรงตามที่ไดรับอนุมัต ิ การบริหารจัดการดังกลาว กอใหเกิดภาระตอเนื่องกับคณะผูบรหิารชุดใหม 

รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบรายการที่ 1 ถึง 7 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางดาํเนินการเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหถกูตองตามระเบียบทางราชการ และ เพือ่บรรเทา 
                   ปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษาที่ยังตกคาง จึงเห็นชอบอนุมัติใหเงินทุนแกนักศึกษาใน 
            โครงการฯ ที่ยังศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 6 คน เปนเงินรวม 169,000 บาท เพื่อเปน 
            คาใชจาย  
  

5.2 กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขอใหพิจารณาทบทวนวันสําเร็จการศกึษา 

  นางสาวจุฑามาศ หงษทอง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา กรณี พลโทยุทธนา  
หาระบตุร นักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิตศึกษา ไดทําหนงัสือรองเรียน นายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอใหพิจารณาทบทวนวนัสาํเร็จการศึกษา เลขที่หนังสือ 414/2533 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2553 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมตใิห

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที ่ 2/2553 เนื่องจากในวนัทีค่ณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษานัน้ รูปเลม

วิทยานิพนธยงัไมสมบูรณอยูระหวางการตรวจสอบโดยงานบริหารบณัฑิตศึกษา  
 

  มติที่ประชุม  ไมอนุมัติใหสาํเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2553  
 

/5.3 การใหนิยามมติของสภามหาวิทยาลัย … 
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5.3 การใหนิยามมติของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัต ิ
 

   เสนอที่ประชมุคราวตอไป 

 

5.4 สรุปผลการจัดงานเกษตรอีสานใต  ประจําป  2553  
  

   เสนอที่ประชมุคราวตอไป 

5.5  การลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร 
 รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  อธิการบด ี เสนอที่ประชุมพิจารณา รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย 

วงศชัยสุวรรณ คณบดีคณะรัฐศาสตร ขอลาออกจากจากตําแหนงคณบดี คณะรัฐศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ธนัวาคม 

2553 เปนตนไป และยินดีที่จะดํารงตาํแหนงรักษาราชการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตรจนกวาการสรรหาคณบดี

จะเสร็จสิ้น  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให  รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ ลาออกจากตําแหนงคณบดี  

   คณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และ มอบหมายให อธิการบดี  
   แตงตั้ง รองศาตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล  คณบดคีณะเกษตรศาสตร  

ใหดํารงตําแหนงรักษาการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตรและใหมีการเสนอคณะกรรมการสรร

หาคณบดีคณะรัฐศาสตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 

5.6  กําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมทราบการ

กําหนดวนัประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอง

ประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

     ปดประชุมเวลา  16.40  น. 
 
 
 
          ......................................................     ........................................................ 
                (นางอรอนงค   งามชัด)    (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจรญิ) 

    รักษาการในตําแหนงหัวหนางานประสานงาน                     รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
                   ผูชวยเลขานุการ               กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูจดรายงานการประชุม                                ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                      

 


	พิจารณา ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา จำนวน 219 คน  โดยจำแนกตามคณะได้ดังนี้

